
KNIHOVNICKÝ 
OBČASNÍK, 

září 2011, č. 1 
 

Vážení čtenáři, 

právě držítě v ruce první číslo “Knihovnického občasníku”, které bude 

vycházet naprosto nepravidelně a každé číslo tedy bude překvapením 

nejen pro vás, ale i pro mě :o) 

Ráda bych vás touto cestou informovala o tom, co je u nás nového, ať už 

se to týká knižních novinek, kreativních dílniček nebo ostatních akcí. 

O termínech akcí se dozvíte na nástěnce knihovny, případně na webové 

stránce knihovny: www.jinacovice.cz/knihovna 

Dotazy, názory a připomínky můžete psát na 

bemovasarka@email.cz 

Těším se na setkání s vámi na některé  

z uvedených akcí.  

Šárka 

http://www.jinacovice.cz/knihovna
mailto:bemovasarka@email.cz


KNIŽNÍ NOVINKY – v nejbližší době se můžete těšit na tyto tituly: 

Balabán, Jan: Povídky 

Blas de Robles, Jean-Marie: Tam, kde jsou tygři domovem 

Evangelisti, Valerio: Nostradamus I., proroctví 

Hochgatterer,  Paulus:  Sladkost života 

Jelínková, Hanka: Šimon a štěňátko Bára   PRO DĚTI 

Jirásek, Alois: Temno 

Keleová-Vasilková, Táňa: Já a on  

Kepler, Lars: Hypnotizér

Lanczová, Lenka: Létem políbená 

Lanczová, Lenka: Třináctá komnata 

Larsson, Stieg: Muži, kteří nenávidí ženy 

Larsson, Stieg: Dívka, která si hrála s ohněm 

Larsson, Stieg: Dívka, která kopla do vosího hnízda  

Larssonová, Asa: Sluneční bouře 

Monyová, Simona: Citová divočina 

Monyová, Simona: Srdceboly 

Rankov, Pavol: Stalo se prvního září (nebo někdy jindy) 

Rutherfurd, Edward: Londýn, příběh nejslavnějšího města na Zemi 

Soukupová, Petra: K moři  

Soukupová, Petra: Zmizet 

Tučková, Kateřina: Vyhnání Gerty Schnirch 

Viewegh, Michal: Další báječný rok 

Žáček, Jiří: Krysáci    PRO DĚTI 

Prostřeno 



Akce, na které se můžete v měsíci září těšit: 

1) MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 
- malováním na chodníku přivítáme nový školní rok. Malovat se bude na 

dvorečku školky a POZOR, pro děti bude připravena TOMBOLA ZDARMA, 

malou odměnu vyhraje každé dítě ve věku do 12ti let! 

 

2) KREATIVNÍ DÍLNIČKA s názvem “Být silný jako lev!” 
- přijďte si vyrobit roztomilého lvíčka k zavěšení z dekorativní pryže! 

 

3) PRVNÍ NAUČNĚ-POZNÁVACÍ STEZKA 
Od září začínáme s novým projektem naučných stezek po Jinačovicích. 

Podíváme se na místa, které se pojí s historií naší obce, dozvíte se nejrůznější 

zajímavosti, pověsti, perličky,   vše ve spolupráci s kronikářem obce. Proto 

neváhejte a určitě se našich stezek (do budoucna jich plánujeme asi pět) 

zúčastněte.  

Akce je určena nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, kteří se do naší obce 

přestěhovali, ale kteří tato památná a významná místa neznají. 

Dozvíte se například, kde posvačil hrabě Ypsilanti, manžel majitelky hradu 

Veveří, když si vyjel na výlet na koni…  Jak to dopadlo s Maruškou, která nesla 

tatínkovi oběd do lesa….. nebo kde spadlo letadlo s rumunskými letci.                       

A samozřejmě ještě mnohem víc informací. 

Jak to bude probíhat? Stezky budou probíhat v sobotu (termíny budeme plánovat 

dle aktuálního počasí). Sraz v 9 hodin před knihovnou. Děti při první stezce 

dostanou deníčky, do kterých budou sbírat účastnická razítka.  

Až dojdeme na to konkrétní místo, na děti  budou plnit úkoly a soutěžit. Nabízím 

legraci, ale i dobrodržství!  Účast na stezkách je zdarma, děti budou potřebovat 

pouze dobré botky a v baťůžku pití a svačinku.  Délka stezek cca 2 hodiny                  

(i s programem).  

Určeno pro děti od pěti let (nebo menší s doprovodem rodičů). 



POZOR, DŮLEŽITÉ: Účast na stezkách je PODMÍNKOU, aby dítě mohlo                   

v dubnu 2012 být na Noci s Andersenem. Pokud bude vice zájemců o Noc               

s Andersenem než je kapacita  čítárny, přednost budou mít děti s největším 

počtem razítek. A tato Noc bude stát určitě za to, jednak bude zřejmě poslední            

v knihovně a hlavně, bude PIRÁTSKÁ a určitě se mate na co těšit. 

 

A POZOR PODRUHÉ:  Na děti, které se zúčastní VŠECH naučných stezek, 

čeká pěkná knižní odměna! 

 

  
 
 

A co vás čeká v říjnu? 

KREATIVNÍ DÍLNIČKA s názvem “Dobrý večer, dobrou noc” 

- Přijďte si pomalovat polštáře, ať se vám krásně spinká! Určeno spíš pro děti, 

které se neúčastnily Noci s Andersenem 2011 (ale i ty ráda uvidím :o) .   

Nevypratelnými fixami na textil budeme malovat pohádkové motivy                           

z večerníčků přímo na polštáře (z Ikey). Na tuto dílničku je NUTNÉ se předem 

přihlásit.  

 


